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SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

(2) Generalni urbanistički plan Grada Jastrebarsko (Odluka o
donošenju Generalnoga urbanističkog plana Grada Jastrebarsko
- “Službeni vjesnik Općine Jastrebarsko” br. 6/92, “Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko” br. 3/96, 7/98, 1/01, 4/03, 5/10 i 1/16)
primjenjivat će se u postupcima izdavanja upravnih akata pokrenutih prije stupanja na snagu ove odluke.
Članak 35.
(1) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana objavljuje se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
(2) Grafički dio Izmjena i dopuna Plana i obvezni prilozi iz
članka 3. ove Odluke nisu predmet objave.
Članak 36.
(1) Elaborat VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana Grada Jastrebarsko izrađen je u 6 (šest) izvornika potpisanih od predsjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog i ovjerenih pečatom Grada Jastrebarskog. Pojedini izvornici čuvaju se
na sljedećim adresama:
1. Pismohrana Grada Jastrebarskog,
2. Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zagrebačke županije – Ispostava Jastrebarsko,
4. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zagrebačke županije,
5. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
6. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.
Članak 37.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/19-01/06
URBROJ: 238/12-01-19-8
Jastrebarsko, 18. prosinca 2019.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, v. r.

Na temelju članka 59. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak,123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 1/18), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 18. sjednici
održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama osnova pravila mjesnih
odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U Osnovama pravila mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj
10/13), članak 16. mijenja se i glasi:
„Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog osiguravaju se u proračunu Grada Jastrebarskog i Programu održavanja komunalne infrastrukture.
Sukladno osiguranim sredstvima u proračunu i programu iz
prethodnog stavka, osigurava se održavanje komunalne infra-

19. prosinca 2019.

strukture po pojedinim područjima mjesnih odbora i gradskih
četvrti, uvažavajući i uzimajući u obzir zahtjeve pojedinih vijeća
mjesnih odbora i gradskih četvrti tijekom proračunske godine.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/19-01/06
URBROJ: 238/12-01-19-9
Jastrebarsko, 18. prosinca 2019.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, v. r.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10),
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) i
članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog”, broj 1/18), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog
na 18. sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u upravnim
tijelima Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ br. 4/18) članak 3. mijenja se i
glasi:
U tablici Radna mjesta I. kategorije:
– radno mjesto pod rednim brojem 6. Voditelj Pododsjeka rang
10. umjesto koeficijent 3,60 ima stajati koeficijent 3,80
U tablici Radna mjesta III. kategorije:
– radno mjesto pod rednim brojem 11. Stručni suradnik, rang 8.
umjesto koeficijent 4,20 ima stajati koeficijent 4,40
– radno mjesto pod rednim brojem 12. Viši referent, rang 9.
umjesto koeficijent 4,00 ima stajati koeficijent 4,30
– radno mjesto pod rednim brojem 16. Referent za naplatu potraživanja, rang 11. umjesto koeficijent 3,10 ima stajati koeficijent 3,30
– radno mjesto pod rednim brojem 17. Referent za uredsko poslovanje, rang 11. umjesto koeficijent 3,00 ima stajati koeficijent 3,20
– radno mjesto pod rednim brojem 18. Referent-komunalni redar, rang 11. umjesto koeficijent 2,90 ima stajati koeficijent
3,30
– radno mjesto pod rednim brojem 20. Referent, rang 11. umjesto koeficijent 2,90 ima stajati koeficijent 3,40
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 021-05/19-01/06
URBROJ: 238/12-01-19-10
Jastrebarsko, 18. prosinca 2019.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, v. r.

